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Meditáció színházról, profilról és a mellényről

A SZÍNHÁZ szerkesztősége volt szíves felkérni, hogy a színházművészetünkről folyó vitáról
fejtsem ki véleményem. Nehéz feladat elé állított. A színház, mint minden művészeti ág,
roppant dinamikus, változó része életünknek. Ezért doktrinér lennék, ha az alábbiakat minden
részletében változhatatlan nézeteimnek hinném.

„A színház a népnek szólott és csakis a népnek. A költők azonban a színházat lefoglalták a
kevés számú műértő számára. Nehéz lélektani bonyodalmakat vittek a közönség elé, nehéz
nyelven, s olyasvalamit nyújtanak neki, amit nem tud megérteni, holott a színháznak látni-
valókat kell mutatnia, életet és szépséget, nem pedig bonyolult mondatokban szólni a nézők-
höz. Es a mai színházat az hátráltatja, hogy a költő egy bizonyos irányba törekszik, abban a
meggyőződésben, hogy csak szavakat kell adnia, a nép ellenben más irányba iparkodik, látni-
valót akar, élő vagy poétikus látnivalót, amely nem irodalom."

Igen ám, de valamikor a reneszánsz körül az európai színjátszás összeforrt az irodalommal. A
tényleges fejlődés fittyet hányt az elméletnek, a népi játék összetalálkozott az antik iroda-lom
hagyományával, és ez a korabeli élet mindennapos valóságát irodalmi formába emelte.
Meggyőződésem, hogy a folyamat azóta megfordíthatatlan : dráma nélkül éppúgy nincs többé
színház, mint színház nélkül drámairodalom.

És ezen egy jottányit sem változtat az a tény, hogy az egymásra utaltság mellett mindkét
művészet őrzi önállóságát.

Így hát Gordon Craig idézett művészi programja nem több egy tragikusan szép és csodá-
latosan nemes tévedésnél. Engem azonban most nem a tévedése érdekel. Hanem az, hogy
Gordon Craignek volt művészi programja. Egyszer a mi Hevesi Sándorunkat lapozgatva őszinte
csodálattal olvastam róla : „Fenntartotta minden művészi igényét, s egyetlen elvét és meggyő-
ződését sem akasztotta szögre. Sikertelensége olyan tartalmas és olyan nagyméretű, hogy a
legnagyobb sikerek is eltörpülnek mellette." Csak egy másik zseniális művész érthette meg
ilyen maradéktalanul Craiget, csak egy minden pórusában művész, Hevesi foghatta fel a siker-
telenségnek ezt a sajátos művészetformáló erejét.

Craigről gondolkodva nem tudom legyőzni, visszaszorítani az asszociációimat. A magyarok:
Kelemen, Ernyei, Fáy, Döbrentei, Bajza, Molnár György, Szigligeti, Paulay, Hevesi - és a nem
magyarok: Sztanyiszlavszkij, Vilar, Brecht, Vahtangov, Laube, Akimov, Meyerhold, Piscator,
Brahm, Tairov, Reinhardt, Antoine, Tovsztonogov, Barrault, Besson, Strehler .. .



mennyi ragyogó elme, kínokkal teli életek, sikerek és bukások, félreértések és felmagasztalá-
sok. De visszatérek Craighez, akinek színházi álmai és tevékenysége ott van ma is minden
színház jószerint minden előadásában, míg magának valójában soha nem sikerült állandó
színházhoz jutnia. 1902-től 1931-ig ott van Brahmnál, Reinhardtnál, ír, utazik, rendez, tervez,
befutva a legérdekesebb, színpad nélküli színházi életutat.

Ha megadja neki a sors - és talán egy kissé önmaga is -, hogy huzamos időn át önálló
színháza legyen (mint megadta az említett többiek közül sokaknak), biztos, hogy színházának
profilja lett volna, mert volt művészi programja. S ezért nem tudok szabadulni a gondolattól: a
profil problémája elsősorban az alkotó művész jelenvalósága. Olyan valóban tehetséges
művészé, aki egész személyiségét egyetlen célra koncentrálja, aki megszállottja a maga hitének és
igazának. Egy egész életet a halálig rátenni valamire, egy igaz vagy legalább részben igaz
mondanivalóra, egy üdvözítőnek hitt stílusra; vállalni a meg nem értés átmeneti poklát, kínzón
elégedetlennek maradni a legnagyobb siker idején is, vereséget és győzelmeket élni át, szívós,
szinte emberfeletti türelemmel építeni valami újat, műgonddal csiszolni a megvalósultat,
mindig tönkremenni és mindig újjászületni: igen, enélkül nem megy a profilteremtés.

Vannak-e nekünk ilyen alkatú művészeink? Feltétlenül. Tehetségük erejében és számszerűen
is állják a versenyt bármely ország rendezőivel. Csak néha elfáradnak és elkedvetlenednek,
mint bárhol másutt. Máskor szétszórják energiáikat, a mindennapok kis tapsaiért túlméretezik
erejüket; olykor a könnyű siker mámorával szemben kevés bennük az önmegtartóztatás szigora.
Akadnak, akik rutinjukat, patentjeiket, manírjaikat legjobb hitük alapján összetévesztik az
egyedüli és megismételhetetlen egyéniséggel.

Ha most kertelnék, elárulnám mondanivalóm tisztességét. Nem azokról beszélek, akik
művésznek hiszik magukat. Még csak a tisztes mesteremberekre sem gondolok. Azokról be-
szélek, akikről tudom, hogy művészek a javából. Akiknek profilteremtő erejük valóság, akik
már megteremtették színházuk arculatát. Akik legalább egy-egy rendezésükkel, szerepfor-
málásukkal valóban minden mástól eltérően, sajátosan, magas hőfokon - akár siker lett
produkciójuk, akár nem - mutatták fel a művészetet. Igen, van színházművészeink között nem
is egy, aki fenntartotta minden művészi igényét, s egyetlen elvét és meggyőződését sem
akasztotta szögre.

Akarni valamit az életben, és elérni, amit akarunk, általában nem könnyű. Hát még a szín-
házban! Hiszen egy színházban mindenki akar valamit, sőt rendszerint mindenki mást. Mert
minden színházban csak „nagy művészek" vannak. Az egyfelvonásos címét adó Ibolya csak
tündérien szép Molnár Ferenc-i hazugság. Mesélték nekem, hogy Jasha Heifetztől egy-szer
megkérdezték, kit tart a világ első hegedűsének. „Yehudi Menuhint a másodiknak - felelte -, s
milyen istenáldotta muzsikus." Csak a színházvezetők tudják igazán, hogy milyen kegyetlen
pokoljárás egy-egy szereposztás. Hiszen minden színész pont arra az egy szerepre készül egész
életében. Pont arra, ami rendszerint nem az övé.

És a szerzők? Gondoljuk csak meg, a színháztörténet még olyan esetről is tud, amikor a világ
egyik legnagyobb drámaíróját rá kellett beszélni, hogy a világ egyik legnagyobb drámájának
bemutatásához hozzájáruljon. Csehovval történt ez, és Sirály volt a darab címe. Nem
részletezem, hogy mire kell rá- és miről kell lebeszélni egyik-másik szerzőt manapság, akik
rendszerint jól beszélnek drámai nyelven, de ugyancsak gyengén színházul. S ezt dicséretük-re
mondom.

Érdemes még sorolni? A gazdasági igazgatót, a műszakot, a műhelyeket, a tanácsot, a
minisztériumot? És a legfontosabbat, akire legelőször kell gondolni, és aki végig észrevéteti
magát, a közönséget?

Szín az: mindez, és mindez mindig együtt és szinkronban hat és működik. Nem egyszer,
egyetlen véletlenül sikerült esetben, hanem évadok hosszú során át. S ha egy kiemelkedő
tehetség keze alatt mindez összecsiszolódik, egységes, mégis százféle színt, hangot, formát



ölt, mígnem egy sajátosan különös összhanggá nemesül, nos, akkor mondhatjuk: ennek a
színháznak van profilja, ez tudja, mit akar, és tudja, hogyan kell csinálnia.

Szegény Gordon Craig. Tudta, mit akar, de képtelen volt megcsinálni. Hevesi elmondja azt
is, mi volt ennek az oka. Zseni volt, és mégsem tudta, mi a színház valójában. Azt hitte, csak
művészet. Mindenekelőtt, elsősorban és alapvetően persze az. De olyan művészet, amit át-
meg átfon sok egyéb nélkülözhetetlen tényező: a színház üzem is, gazdasági egység is,
pedagógiai intézmény is, olykor kaszárnya, máskor meg klastrom, reklám és propaganda,
szervezés és minden este függöny, ami ha törik, ha szakad, felgördül.

Majdnem egyetértek Kazán Istvánnal, amikor azt állítja, hogy a profil kialakítására csak az a
színházvezető művészegyéniség képes, aki tehetsége bázisán „vasakarattal, ha kell despbtiz-
mussal maga alá tudja gyűrni az egész társulatot, hogy kifejezze művészi hitvallását, művészi
elképzelését és törekvését". Majdnem egyetértek, csak a „despotizmussal" és a »maga alá
gyűréssel" vitatkozom. Mert egy művészi közösségben a szuggesztív erő, a magával ragadás
képessége adja meg igazán az együttszárnyalás biztonságát.

Amit eddig elmondtam, meditációimnak csak bevezetése volt. Mert valójában az „újra-
gombolókról" szeretnék meditálni. Az újragombolókról - s most már elhagyom az idézőjelet,
kiderül ugyanis, kikről van szó -, akik így érvelnek: „Gomboljuk újra a mellényt ... azaz,
induljon meg az azonos elveket valló művészek átcsoportosítása a sajátos stílusú alkotómű-
helyek kialakítása érdekében. (Ahogy ez a filmművészetben is megtörtént. S az eredmény nem
is maradt el.)" A zárójeles megjegyzést Mihályi Gábor teszi hozzá az idézett szöveghez.

Ennek az álláspontnak több vonatkozása is legalább részleges ellentmondásra késztet. De
nem tanulmányt írok, hanem cikket, s annak terjedelme határt szab a mondanivalómnak. Így
hát csupán két vonatkozásban szeretném a magam álláspontját fejtegetni.

Nem tartozik szorosan a tárgyhoz, de engem már régen irritál a film és a színház összeha-
sonlítgatása. Először erről a témáról szólnék pár szót. Az igazság persze igazság: filmgyártá-
sunk az utóbbi évtizedben valóban kitűnő filmeket hozott létre. Filmművészetünk, ha egyál-
talán van realitása az ilyesféle összeméricskélésnek, magasabb színvonalon áll, mint színház-
művészetünk. Bizonyos vonatkozásokban vitathatatlanul. De ebből semmi egyéb nem követ-
kezik, mint az, hogy jó lenne, ha a színházművészet elérné a filmművészet színvonalát.

Más kérdés, hogy miféle eszközökkel jutott a film, és milyen eszközökkel juthat a színház
ilyen vagy olyan színvonalra. A film is másképpen készül és a színházi előadás is : művészi
hatásmechanizmusuk és ezáltal művészi eszköztáruk is különböző. Egyébként a film ma sem
lenne több, mint őskorában volt: lefényképezett színház. Nem lehet eleget olvasgatni Balázs
Bélát! A szakemberek jól ismerik ezt a filmművészetben is honos terminust: identifikáció. Azt
értjük ezen, hogy a néző szeme és a felvevőgép lencséje egymással azonosul. „Hiába vagyok
odakötve megvásárolt helyemhez - írja Balázs -, nem onnan látom Rómeó és Júliát. Rómeó
szemével tekintek fel Júlia balkonjára, és Júlia tekintetével látom odalenn Rómeót. Tekintetem
és vele öntudatom azonosul a film alakjaival . . . Mert a kamerában van az én szemem, és
azonosul a cselekvő személyek tekintetével." A színházi néző élményéből ez a testi-tudati
azonosulás ilyen formában hiányzik. A színpadi világ akkor is elkülönül a nézőtől, ha
történetesen fent ül a színészek között, vagy körszínházban körülüli a színészeket. Azok a
színházi kísérletek, amelyek a nézők aktív bevonására törekszenek, lehetnek értékes próbálko-
zások, de a néző azonosulása a színésszel ebben az esetben sem lehetséges. Ezt a hatást csak a
film képes elérni. Ismétlem, a hatásmechanizmus különbözőségéből adódik a film és a szín-
ház alkotófolyamatainak különbözősége is. Éppúgy, mint ahogyan a zene és a szobrászat
alkotófolyamata is különbözik egymástól.

A film és a színház alkotómódszerében lehetnek, sőt vannak hasonló vonások, de egészen
más dolog a hasonlóság és az azonosság. Ezért a különféle ajánlgatások - vegye át a színház



a filmgyártás alkotóműhelyeinek munkamódszerét, stúdióinak módszereit, mint a jobb szín-
ház elixírjeit - az azonosság és hasonlóság összekeverése.

Nézzük csak: a filmkészítés Magyarországon minden esetben jórészt alkalmi társulás. Egy
szűkebb stáb - amelyiknek lassan már a film forgatókönyvének írója sem tagja, hiszen a
filmplakátok az utóbbi időben nevét sem tüntetik fel - tervei szerint folyik a gyártás. A
színészek - válogatva a színe-java - tulajdonképpen csak alkalmi munkások. Leszerződnek
egyetlen szerepre, s ha kész a film, mehetnek tovább. A gyártás idején egy-egy jelenetet ha
kell tízszer is leforgatnak velük, mindaddig, amíg a rendező megítélése szerint a legjobb
megoldás kerülhet szalagra. A felvételek befejeztével újabb alkotómunka veszi kezdetét: a
vágás, a ritmus, a tempó kialakítása. Mi köze már ehhez a színésznek, világosítónak, kellé-
kesnek, ügyelőnek? S ha kész a film, s még mindig elégedetlenek vele az alkotók, módjukban
van egyes jeleneteket átkomponálva újra felvenni. Kidobni a régit, s helyére tenni a jobbnak
véltet. Végül két-három évig feküdhet dobozban az egész produkció. Érlelhető. Újra elő lehet
venni, átcserélni a jeleneteket, újabb részfelvételeket készíteni, míg végül a közönség elé kerül
az új alkotás.

Egy színházi előadás „elkészítésének" menetével még a filmhez hasonló vázlatossággal sem
terhelem az olvasót. Hiszem, hogy ez a téma a SZÍNHÁZ nem szakmabeli olvasói előtt is
jóval ismertebb, mint a film esetében. Csupán a munkakörülményei közül két alapvető
különbségre hívnám fel a figyelmet. Először: a színház nem időleges művészi társulás. Kol-
lektívája legalább egy évadnyi időre állandó, az igazgatótól mondjuk a ruhatárosig. Így egy-
egy produkcióra az erők nem válogathatók minden szubjektív-objektív emberi viszony figyel-
men kívül hagyásával. A legoptimálisabban mindenesetre ritkán. Ez az állandó együtt-élés és
együttműködés egy, a filmgyártástól merőben eltérő alkotólégkört is eredményez. Amannál
kollektívabb légkör ez, melyben az alkotómunka menetében a produkciót komponáló művész
(vagy művészek), a rendező (a maga szűkebb stábjaival) a próbák során egy élő és állandó
emberi kölcsönhatás szituációjában dolgozik. Ebben a szituációban az együttest magával
ragadni, saját koncepcióját érvényre juttatni az évek óta vele együtt dolgozó és élő művészek
segítségével, jóval összetettebb tevékenység, mint a film esetében. Másodszor: a színház előre
elkötelezett és csak saját erejéből létrehozott műsorral dolgozik. A bérletezés és sok más ok
miatt egész évadi műsorát előre összeállítja. Ez arra kötelezi, hogy az ígért darabokat az ígért
bemutatási időpontban hozza létre. Így az érlelésnek, javítgatásnak, át-komponálásnak a
lehetősége a színháznál összehasonlíthatatlanul kevesebb, mint a filmnél. Tervezett előadásait
minden körülmények között elő kell állítania, s ha valamilyen ok miatt ez lehetetlenné válik,
akkor egy másik produkciót kell helyette készítenie: ha nincs kész a hazai My Fair Lady,
akkor nem lehet helyette a külföldit bemutatni, mint a mozikban.

Már csak e két sajátos különbség miatt is bizonytalan várakozás egy, a filmgyártáséval azo-
nos színházi alkotóműhelytől, stúdiótól olyasmit elvárni, ami a filmgyártás esetében elvár-
ható. Helyes lenne tehát a jövőben a film és színház sikereit, sikertelenségeit különálló prob-
lémaként kezelni, és csak nagyon óvatosan - vagy egyáltalán nem - keresni az összhangot a
filmkészítés és a színházcsinálás módszerei között. Természetesen létrejöhetnek minél nagyobb
számban ún. színházi alkotóműhelyek, stúdiók is. Ez minden bizonnyal nagyon helyes, és
remélhetően eredményes dolog lesz. De ez céljában és munkamódszerében egyaránt más
műhely, más stúdió lesz, mint amit ezen a filmművészet esetében a közfelfogás általában ért.

Azért foglalkoztam bővebben a film és színház sajátosságaival, mert a mellényt újragombolók
gondolatainak mélyén, ha látens módon is, e két művészeti ág alkotómódszereinek feltételezett
azonossága is meghúzódik.

Ami az újragombolást illeti: a magyar színházművészet szerkezetében, személyi összetéte-
lében, műsorszerkesztésében, játékrendjében, különféle stílusaiban, ízléseiben, belső fel-



építésében nem a „szűzanya parancsa" volt az alakító tényező. E mögött egy hosszú, sok jó
szándékot, számos okos megoldást, számos rossz megoldást, kompromisszumot, objektív
lehetőséget magában foglaló tényszerű fejlődésmenet áll. 1945 után, ha voltak is a megelőző
korszaknak kiemelkedő próbálkozásai, egy mérhetetlenül elmaradt színházi örökség alapjain
kellett a korszerű színházművészet megteremtéséhez hozzálátnunk. A felszabadulás előtti
színház lényegében kommersz, bulvár bázisra épült. Ennek az időszaknak csúcsát a polgári
társalgási színmű s az ízlésesebb naturalista stílus képviselte.

A magyar színház fejlődése 1945 óta szerényen fogalmazva is jelentősnek mondható. Állítom,
hogy ma színházművészetünk előtt nincs ismeretlen stílus, irányzat, nincs olyan rendezői,
színészi, tervezői, szcenikai feladat, amelynek megoldására hazai művészeink ne lennének
képesek. A siránkozók ellenére bebizonyosodott, hogy az abszurdot egészen jól műveljük, s a
musical is áll olyan színvonalon, amely felülmúlja a néhány éve Szegeden a West Side Story-
val vendégszereplő, rossz emlékű angol társulat teljesítményét. S ha a magyar színház
tartózkodik egyes nyugaton felkapott irányzatoktól, ha az ún. kegyetlen színház, a provokatív, a
sokk-színház, az extatikus szex-őrület nálunk néhány »széplelkű" szakemberünk sajnálatára
hiánycikk, ennek merőben más az oka, nem művészeink tehetetlensége.

Sok a tehetséges rendezőnk, egyesek európai színvonalon állnak. Színészeink élgárdája
elismerten nemzetközi nívót képvisel. Tervezőink helyükön vannak, zárt, nyitott színpadon,
térszínpadon, körszínházban egyaránt művészi megoldásokra képesek. Műszaki gárdánk
gyakorlott. Az igazgatók mögött több év, esetleg évtized rutinja áll.

Nemzetközi kapcsolataink egyre szélesebbek. Nem csupán a sűrű vendégjárások jelzik ezt,
még inkább erősödő nemzetközi hírünk: jó és rossz ítélkezések, cikkek, tanulmányok jelennek
meg színházművészetünkről a nemzetközi szaksajtóban.

Jelentősen csökkent a színházművészet Budapest-centrizmusa. Egy-egy vidéki produkció
országos eseményt is jelent. A kaposvári, debreceni színházi napok, a gyulai várjátékok, a
szentendrei rendezvény, a tervezett békéscsabai kamara-fesztivál egész vidéki színjátszásunk
általános erősödésével együtt, 1945 előtt ismeretlen jelenség volt az akkori színházi életben.

Hazai drámaíróink alkotókedve jó. Évadonként 40-50 új magyar színpadi mű jelenik meg
színházainkban. Számottevően javult a színház és az írók viszonya, kapcsolata, lényegében
feloldódtak a görcsök, megritkultak az indulatos vádaskodások.

Ismét leírom: nem akarom mondanivalóm őszinteségét elárulni; ha azt mondanám, hogy
minden csupa gyönyörűség házunk táján, hazudnék. Igen, vannak gondjaink. Nem a fele jó -
fele rossz szemforgató taktika, hanem az igazság mondatja el velem a javítani valókat is!

Az a benyomásom, hogy a színházművészet berkeiben is akadnak, akik kellő meggondolás
nélkül sürgetik a mindenáron való újkeresést, az extrémitásokat, néha túl hangosan kiáltoznak
a nagy nyugati csodákról és a magunk elmaradottságáról. Sajnos előfordul olykor, hogy a
szocializmus eszmei-politikai alapján jól-közepesen megírt és eljátszott darabok elmarasztaló
kritikát kapnak (a szakmától is!), még inkább elhallgatást. S bizony, ha más darabok és
előadások egy kicsit mondjuk „stichesek", a „zseniális, tehetséges" jelzők mintha gyakoribbak
lennének. Ez a jelenség zavarja színházvezetésünket. A végül is sikert kívánó szakmai
közvéleményt bizonyos esetekben arányaiban túlzott eszmei-politikai engedményekre ösztö-
kéli. Talán ez az egyik jelentős oka annak, hogy a magyar színház eszmeileg-politikailag nem
léggé bátor, nem eléggé offenzív. Tapintható bizonyos tartózkodás műsorszerkesztésünkben
abban a vonatkozásban, hogy a szocializmus sajátos kérdéseivel, jó és javításra váró problé-
máival nyíltan, bátran - nemcsak allegóriák, parabolák formájában, de közérthetően mára
hangszerelve is - foglalkozzanak. Ha van valami, amiben filmgyártásunk a színház előtt jár, a
témaválasztás és témakezelés mindenesetre ilyen.

Kényes, szinte kínos téma, de nem hallgathatom el: színházi berkekben mintha kicsit sok



lenne a trónkövetelő. Ez a probléma nehezen kezelhető gyakorlatilag. Egyrészt tudomásul kell
venni, hogy a színház szakma. Színházat játszani ki-mit-tud alapon bűn lenne. Ezért úgy vélem,
hogy azokat, akik valamilyen formában már bebizonyították képességeik elégtelenségét, s a
szakma periferiálisabb vizeire szorultak, ott is kell hagyni. Másrészt azonban, ha akad egy-egy
valóban tehetséges új vagy akár megújult régi művész - volt erre is példa -, a próbatételt
ugyancsak bűn lenne megtagadni tőlük. Ellenérzések helyett a szakma teljes tekintélyével kell
őket segíteni. A színház e vonatkozásban kegyetlen világ: ha képtelenek arra, amire
vállalkoztak, kihullanak a rostán. Mindenesetre: a színház alkotó légkörét nem szabad
engednünk megzavartatni a túl hangosan kiáltozóktól.

Feltétlen szembe kell szállni mindenféle olyan állásponttal, amely a közönség lebecsülésére
irányul. Közönség nélkül nincs színház. Erről nem beszélek bővebben, megírtam álláspontom a
Népszabadságban.

Egyes színházi körökben, főleg színészek között tapasztalható valamiféle spleenes alap-
hangulat. A kelleténél több panaszkodás, cinizmus, affektált szenvelgés, dekadens attitűd.
Ennek oka lehet a gyenge vagy hibás színházvezetés, az általában elhanyagolt színészpedagó-
gia. De valamiféle sajátos divat is, elsősorban a személyiség eltúlzása, főleg a művészi alázat
kisebb-nagyobb hiánya. Művészek között a különösség, a kitűnés vágya természetes jelenség.
Egyik formája az ilyesféle magatartás is lehet. Ízléstelenné ez akkor válik, ha valaki biztos
jövedelme, kitüntetései, népszerűsége mellett hirdeti magát lebecsültnek, s okolja saját
fogyatékosságaiért a közösséget. Az ilyen alapállás és érzésvilág a művész önértékének
félreismeréséhez vezethet. Csökkenti az önkontrollt, önismétlést, a művészi eszközök meg-
merevedését válthatja ki. Mindez egyik legnagyobb akadálya lehet saját fejlődésének.

Sok szó esik mostanában a darabhiányról, arról, hogy világviszonylatban drámairodalmi
krízis van. Lehet. Ám mintha nálunk inkább a produkciók színvonala körül kellene keres-
gélnünk. Nekem úgy tűnik, meglehetősen gyakori a darabelemzési pongyolaság, a szerep-
elemzés zavarossága, a megkomponálás helyettesítése csak intuícióval, az elnagyolt, régi
gegekkel operáló rendezés. Senki sem állíthatja, hogy Gorkij Kispolgárokja új darab. De ez az
előadás, amit Tovsztonogov csinált belőle? Megrázóan és meggondolkodtatóan új volt.

Tapasztalható a színházi fegyelem körül is egy s más. Előfordul, hogy erélytelenségből vagy
rosszul értelmezett kollegialitásból egy nagylélegzetű darabot olyan rendező kap meg, aki egy
kommersz darab ízléses rendezésénél többre nem képes. És bizony néhány nehezen elviselhető
szereposztási tévedésnek is tanúi voltunk már, gondolom hasonló okok miatt. Előfordul az is,
hogy egy kitűnő előadás a nyolcadik, tizedik este után egyszer csak romlani kezd. A színészek
„spiláznak", rájátszanak, a tempó elromlik, a ritmus kezd széthullani. Nem hiszem, hogy az ún.
javító próbák a mi színházainkban - tisztelet a kivételnek - túl gyakoriak lennének.

Nem folytatom tovább: ismerjük mi magunkat. Ugyanakkor hangsúlyozom, ezek a hibák
nem általánosak, és főleg könnyen javíthatók. Semmi esetre sem módosítják azt az alapvetően
pozitív képet, amit színházművészetünkről kifejtettem, csupán módosíthatják. És korrigálá-
sukhoz minden feltétellel rendelkezik a magyar színházművészet!

Kissé talán részletesen, de előre kellett mindezt bocsátanom ahhoz, hogy az újragombolandó
mellény koncepciójával ténylegesen vitatkozhassam. Szerettem volna legalább nagy vonások-
ban bemutatni: ismerjük a tényeket, s új felállás nélkül is lehet a fogyatékosságokon változtatni.

Tegyük fel, hogy a jelenlegi színházi struktúrát teljesen szétszórjuk, és új felállásra törek-
szünk. Gondoljuk csak következetesen végig ezt az elvileg tetszetős álláspontot gyakorlatilag.
Gomboljuk újra a mellényt, csoportosítsunk át. Egyetlen kérdésre kell felelni: kikhez kik
csoportosulnának? Említettem már, egyébként is közismert tény, hogy az egy-egy színházon
belüli csoportosulások is mennyi komplikációt okoznak. Hiszen minden rendező a maga pro-



dukciójához a társulat legjelesebbjeit igyekszik megkapni. Ki ne tudna a szakma berkeiben
erről száznál több keserű és vidám sztorit mesélni? Ezért félő, hogy egy teljesen drasztikus
átrendezés esetében az „azonos művészi elveket valló művészek átcsoportosulása" jelentős
mértékben keveredne egy egyébként jó szándékú és nagyon is érthető válogatással, szelekcióval.
Másképpen szólva: mindenki olyan csapatot igyekeznék összeállítani - és a csapat tagjai is erre
törekednének -, hogy válogatott szintű társulat jöjjön létre. Könnyen olyan helyzet adódhatna,
amire egyértelműen ráillene a kapitalista színházszervezés valamennyi ismérve.

Egy társulat sokféle és eltérő színvonalú erőből áll. A vezető színésztől a segédszínészig
ugyancsak széles skála ez tehetség vonatkozásában. Vajon egy ilyen újragombolás esetében ki
verekedne az akármennyire is „azonos elvet valló" középszerűekért, a középszint alatt tel-
jesítőkért, a pályán megrekedtekért, megkopottakért, az el- és kiégettekért, a munkában meg-
rokkantakért? Mi lenne a szerződésben levő közel ezer színész talán nem is olyan jelentéktelen
hányadának sorsa? Egy ilyen újragombolás nehezen egyeztethető össze a szocialista színház
szellemével, amire - nagyon helyesen - olyan féltő gonddal ügyelt a szerződtetési rendszer
bevezetése idején a Szövetség, a szakszervezet s elsősorban maga a szakma. Igaz, a színházi
pálya elsősorban hivatás, de kenyér is.

Nem állítom, hogy bizonyos átcsoportosítás nem indokolt. Erre a szerződtetési rendszer
módot is ad, hiszen öt év alatt egy színház teljes társulata kicserélhető. Egyébként ennek a
mozgásnak a jelei jól tapinthatók s - elgondolkoztatóan - szinte kizárólag a vezető művészek
körében.

Azt sem állítom, hogy jelenlegi színházi szervezetünk nem szorul korrekciókra. Itt az ideje,
hogy számba vegyük ezeket a tennivalókat is. Meg kell például vizsgálnunk, hogy szín-házaink
számánál több, önálló munkára felnőtt, tehetséges rendezőnknek miképp teremthetünk önálló
működési teret. Vannak gondjaink, ezek illusztrálására említettem kertelés nélkül magam is
néhányat.

A színházművészetünkről kialakult sajtóvita, a különféle fórumokon folyó beszélgetések,
véleménycserék csak helyeselhetők. Elkerülhetetlen is, és helyénvaló is, ha ezekben a vitákban
bátor, radikális, akár eretnek javaslatok is felvetődnek. De a végrehajtásban, a méltányosság, a
humanizmus, a józan megfontolás, a színházféltés és eddigi eredményeink feltétlen megóvása
nem kevésbé kötelez bennünket, mint a jelenleginél magasabb színvonalú korszerűbb
színházművészet őszinte óhaja. Még akkor is így helyes ez, ha vágyaink netalán valamivel
lassabban válnak valósággá, mint amilyen gyorsan azt valamennyien szeretnők.




